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Verdal kommune
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Revisjon Midt-Norge SA

OPPSUMMERING
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og
vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe
og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød, gul og grønn fargekode
indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for
forvaltningsrevisjon er henholdsvis høyt, middels og lavt.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen,
tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en
oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Verdal kommune innenfor kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger
inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 1.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og
tjenesteområdene

Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Økonomi

Offentlige anskaffelser

Økonomisk internkontroll

Finans

IKT

Budsjettprosesser

Omstilling, effektivisering,
HMS, IA, etikk

Kvalitetssikring

Kommunal boliger

Arkiv

Pedagognorm og
bemanningsnorm i
barnehager

Plan- og byggesak

Kvalitet i skole

PPT

Renovasjon

Legevakt

Økonomisk sosialhjelp

Brann og redning

Barnevern

Sykehjem

Næring

Hjemmetjenesten
Rusomsorg
Flyktninger

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors
vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll av sine eierinteresser.
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Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen
har eierinteresser i.
Tabell 2.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap

Høy risiko

Moderat risiko

Innherred interkommunale Veksttorget AS
legevakt IKS

Lav risiko
Resterende selskaper

Nord-Trøndelag Krisesenter Verdal boligselskap AS
IKS
Kinobygget AS
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1

INNLEDNING

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et
overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet hvor det kan være aktuelt
å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. Risiko- og
vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og kommunestyrets videre
arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan for forvaltningsrevisjon for
en nærmere angitt periode.
Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en
gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og
forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring.
På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risikoog vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Revisjon Midt-Norge utarbeider risiko- og vesentlighetsanalyser i sine kommuner, inklusive
fylkeskommunen. Analysen gjennomføres i samarbeid med oppdragsansvarlig revisor på
finansiell revisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderinger utarbeides ved starten av ny
valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye
vurderinger ved behov.
Analysen er viktig for at revisorene innen finansiell og forvaltningsrevisjon skal kunne ha
forståelse for risikoene i organisasjonen og hvor det er mest behov for å rette oppmerksomheten i revisjonsarbeidet. For forvaltningsrevisjon betyr det at revisor, sammen med
kontrollutvalget, effektivt kan konkretisere problemstillinger og gjennomføre undersøkelser
målrettet, og der det er mest behov for å gå inn med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Analysen skal ligge til grunn for kommunens Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for
eierskapskontroll.
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2

UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE
RAMMEBETINGELSER

2.1

Demografiske endringer

Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for
dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i Norge flate
ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske flyttemønstrene
vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem mot 2040 at
sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil få en
nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering, særlig
blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å øke
betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre fra
12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år eller
eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil forsterkes
ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i større grad
vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn hver tredje
innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i befolkningens
størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale planleggingen.
Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens befolkning løper en
risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig tid.

2.2

Klima, energi og beredskap

Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer
risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko,
overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk
skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras). Overgangsrisiko
dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer
og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om
muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger
relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i
sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og
håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne
påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av eiendom/
infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og kommunens
generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale
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planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn
ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.

2.3

Kommunestruktur

I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være
en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får
til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en
utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye
kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og
anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke er en
del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner. Det
kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være slik
at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den nye
kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg
sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler
som tilfaller kommunen.
Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og
flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har
det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter
seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med
begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i
Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de
tre første kvartalene i 2019.2
Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og
ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til
å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av
befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke

KS,
‘Status
Kommune
2019’,
2019
<https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-ogstyring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>.
1

2

Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019
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sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel bemanningsnormer og lignende (Brandtzæg et al, 2019)
Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte
gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale
selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for
kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen.

2.4

Regelverksendringer

En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye
forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to
sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke
fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst
og helse og omsorg.

2.5

Økonomi og kontroll

Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med
blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for
kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.
Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er
egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen
oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog,
som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye
løsninger og drifte dem.
Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket
oppleves som komplisert og vanskelig.

2.6

Digitalisering

Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger
en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter
eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og
endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at
teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av
sensitive personopplysninger.
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3

VERDAL KOMMUNE

3.1

Utviklingstrekk i Verdal kommune

Tabell 3.

Om kommunen
Verdal

Nøkkeltall
Innbyggere (antall)
Fødte per 1000 innbyggere
Døde per 1000 innbyggere
Netto innflytting (antall)
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)
Andel enslige innbyggere 80 år og over
(prosent)
Andel enslige forsørgere med stønad fra
folketrygden (prosent)
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent)
Registrerte arbeidsledige i prosent av
befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)
Andel innvandrerbefolkning (prosent)
Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år)
Forventet levealder ved fødsel, menn (år)
Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1.
(antall)
Reisetid til kommunesenteret (minutter)
Pendler ut av bostedskommunen (antall)

KOSTRALandet
gruppe 8
uten Oslo
2018
2018
304392 4647141
10,3
9,9
7,2
8,0
-47
15891
10,4
10,7

2016
14849
9,5
7,1
-76
9,8

2017
14941
9,4
7,7
71
9,6

2018
14933
9,5
8,3
-30
9,3

64,8

64,5

63,7

60,3

62,0

1,9

1,6

1,4

1,0

0,9

12,6

12,8

13,2

10,5

10,0

2,2

1,6

1,5

1,5

1,5

7,1
84,0
79,8

7,5
84,0
79,8

7,7
..
..

..
69,4
66,0

..
74,4
70,7

9944

9971

10074

239684

3659199

89912
2465

..
..

..
..

0
0

0
0
Kilde: SSB

Tabell 3 viser at Verdal kommune har en større andel enslige innbyggere over 80 år, høgere
forventet levealder, større andel enslige forsørgere og en større andel uførepensjonister i
alderen 16-66 år, enn resten av KOSTRA gruppen og landet utenom Oslo. Dette er forhold
som kan påvirker etterspørsel etter eldreomsorg og sosiale tjenester.
Endringene i befolkningsutvikling gir kommunen en del utfordringer i drift og tilpasninger av
kommunal infrastruktur. Tjenester må tilpasses endringene og endringene slår også inn i
inntektssystemet. Prognosene er at andelen eldre, over 70 år stiger, mens andelen barn og
unge synker. (Økonomiplan 2020-2023)
I Kommunebarometret for Verdal 2019 er det på områdene sosial og økonomi at kommunen
er relativt lavest rangert av norske kommuner. De siste to årene er også kommunen rangert
lavt på vann og avløp og på pleie og omsorg i 2019.
- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering -

10

Revisjon Midt-Norge SA

Folkehelsebarometeret for 2019 viser at det er signifikant flere barn av enslige forsørgere. I
tillegg har Verdal kommune signifikant høgere andel av skader i befolkningen som behandles
på sykehus, psykiske sykdommer og lidelser i alderen 15-29 år, muskel og skjelettplager og
overvekt og fedme hos 17 åringer og antibiotika på resept. Kommunen har signifikat lavere
andel

hjerte

og

karsykdommer.

En

signifikant

større

andel

av

ungdommene

i

ungdataundersøkelsen hadde skjermtid over fire timer daglig.

3.2

Kommuneorganisasjonen

Kommuneorganisasjonen ledes av kommunedirektør Jostein Grimstad. Kommuneorganisasjonen framgår av organisasjonskartet i figur 1.

Figur 1.

3.2.1

Organisasjonskart

Kommunesamarbeid

Verdal kommune har flere §27 samarbeid, som etter hvert må finne en annen
organisasjonsform som følge av endringene i kommuneloven. Dette gjelder:


Brann og redning



Kemner og kommuneadvokat



Geodata og oppmåling



Regnskap, innfordring og lønn



Innherred innkjøp
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3.2.2

Investeringsplaner

I økonomiplan for 2020-2023 framgår det at i neste 4-årsperiode planlegges det flere store
investeringer, både innenfor helse og velferd og oppvekstsektoren. De største prosjektene er
rehabilitering og nybygg ved Ness og Vinne skole, Verdal Bo- og Behandlingssenter og
Stiklestad skole. Det er heller ikke usannsynlig at den pågående barnehageutredningen vil
anbefale et eller flere nybygg for de kommunale barnehagene. Innenfor de avgiftsfinansierte
investeringene er rehabilitering av vannrenseanlegget i Hallemsåsen størst av de prioriterte
tiltakene i økonomiplanperioden.
I 2018 ble Vuku barnehage bygd og det ble gjennomført til dels store prosjekter innenfor veg,
vann og avløp. (Årsberetning 2018)

3.3

Tidligere revisjoner og tilsyn

Forrige risiko og vesentlighetsanalyse i Verdal kommune, fra 2016, vurderte følgende områder
som risikofylte og vesentlige (KomRev 2016):
1. Pleie og omsorg
a. Tidlig innsats for å bidra til egenmestring
b. Innhold og kvalitet i tjenestene (ernæring og trivselsfremmende tiltak)
c. Kriterier for tildeling av tjenester
2. Oppvekst
a. I hvilken grad kommunen har lyktes med vridning over fra spesialundervisning
til tilpasset opplæring?
b. Systemrettet arbeid for å bedre skoleresultater
c. Psykososialt elevmiljø
3. Vedlikehold av kommunal bygningsmasse ut over løpende vedlikehold. Realismen i
vedlikehold- og utviklingsplaner, eks oppfølging av skolebygg i planperioden.

Verdal kommune har de siste fem år hatt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
-

Økonomisk internkontroll 2015

-

Kommunen som arbeidsgiver 2016

-

Enhet teknisk drift 2018

-

Vold og trusler i skolen 2019

-

Kommunal anskaffelse av bil 2019

-

Hjemmetjenesten – oppstart i 2020

Verdal kommune har de siste fem år hatt følgende selskapskontroller:
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-

Selskapskontroll Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 2017

-

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS 2018

Fylkesmannen har de siste årene hatt følgende tilsyn:


Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, 2017. Det ble
avdekket tre brudd på regelverket



Tilsyn med Verdal kommune som barnehagemyndighet, 2019

Fylkesmannen har meldt tilsyn med tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Verdal
kommune 2019, som er planlagt startet opp høsten 2019.

- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – VERDAL -

13

Revisjon Midt-Norge SA

4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere områder hvor det anbefales å
gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at
et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød, gul og
grønn fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at
behovet for forvaltningsrevisjon er henholdsvis høyt, middels og lavt.

4.1

Kommuneorganisasjonen

Figur 1 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i
fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene.

Økonomi
Finans

Offentlige anskaffelser

Økonomisk internkontroll
Budsjettprosesser
Figur 2.

Risikovurdering økonomi

Revisor vurderer at kommunen har en utfordrende driftsøkonomi som krever endringer og
effektivisering. Planlagte investeringer sammen med relativt stor gjeld og liten egenfinansiering
gjør at finansieringskostnader på sikt vil påvirke driftsøkonomien. I tillegg har kommunen en
alderssammensetning som gjør at overføringene fra staten ikke vil bedres relativt sett. Økende
andel eldre legger også press på tjenesteytingen.
Kommunen har endrede rutiner på budsjettoppfølging som ser ut til å gi kommunen bedre
kontroll over den økonomiske utviklinga.
Innkjøpssamarbeidet i Innherred innkjøp har et potensial for mer effektive innkjøp. Her ligger
det en utfordring i at samarbeidet er nytt og må finne sin form samt at den valgte løsningen
med §27-samarbeid må finne en annen løsning etter hvert. Det er også risiko knyttet til at flere
kommuner sitt innkjøp skal samordnes i et eget selskap.
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4.1.1

Økonomi

Økonomi i kommunen
Tabell 4.

Økonomisk situasjon
Verdal

Økonomisk situasjon
Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i
prosent av brutto driftsinntekter
Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto renteeksponering i prosent av brutto
driftsinntekter
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i
prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter per innbygger (kr)
Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto
driftsinntekter
Egenfinansiering av investeringene i prosent
av totale brutto investeringer

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
2018

2016

2017

2,5

3,1

-0,4

1,6

2,2

2,1

2,3

0,8

1

1,2

10,5

13,4

10,8

21,6

21,8

60,8

62,1

61,1

55,1

42,3

119,4

122,5

124,3

120,2

105,6

51368

52245

53973

53000

55124

2,9

4,3

5,1

10,1

11,2

16,1

11,8

11,1

16,3

15,2

17,7

-4,9

-2,8

23,4

25,8
Kilde: SSB

Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent av brutto
driftsinntekter. Verdal kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på -0,4 prosent. Verdal
kommune kommer også dårlig ut i forhold til KOSTRA gruppa og landet når det gjelder
arbeidskapital, renteeksponering, fri egenkapital og egenfinansiering av investeringer.
Verdal kommune har som økonomisk styringsmål å ha en årlig driftsmargin på 2 prosent og et
disposisjonsfond som planmessig styres mot et nivå på 6 prosent (i forhold til kommunen totale
driftsinntekter). I økonomiplanen for 2020-2023 går det fram at ikke nås i planperioden.
Økonomiplanen for 2020-2023 peker på at endringsbehov forsterkes, som følge av svært lav
vekst i kommunens økonomi i Statsbudsjettet for 2020. Lavere fødselstall og den demografiske
utviklingen preger økonomien. Handlingsrommet låses av normtall på enhetsnivåene i skole
og barnehage. En konsekvens av dette er at det er vanskelig å vri økonomiske ressurser etter
demografisk utvikling, blant annet for å møte veksten i den eldste delen av befolkningen. Det
økonomiske utfordringsbilde forsterker behovet for utvikling og økt endringstakt ytterligere.
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Økonomisk ubalanse er større i økonomiplan 2020-2023 enn tidligere. Dette skyldes i
hovedsak en kombinasjon av endringer i rammevilkår, nytt regelverk for avdragsbetaling, økte
anslag for investeringskostnader og mindre bruk av oppsparte midler fra disposisjonsfondet.
Det oppsummeres at utvikling i gjeld er krevende og øker risikoen for merforbruk i
driftsbudsjettet. (Økonomiplan 2020-2023)
Finans
Tabell 5 viser at Verdal kommune ligger litt lavere enn KOSTRA gruppa og landet når det
gjelder andre statlige tilskudd til driftsformål, merverdiavgiftskompensasjon i driftsregnskapet
og skatt på inntekt og formue. Verdal kommune har høgere eiendomsskatt på boliger og
fritidseiendommer enn sammenligningsgruppene.
Tabell 5.

Finansiering av driften

2016

2017

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
2018

12,4

13,4

14,4

13,9

11,7

3,5

3,7

3,2

4,1

4,8

0

0

0

0,1

0,4

3
0,8

3
0,8

3,1
0,8

2,5
0,9

3,2
1,4

2,2

2,2

2,3

1,5

1,7

1,4

1,4

1,4

1,9

2,1

40,1
13,1

38,9
12,7

38,4
12,3

31,3
12,8

30,3
14,4

26,5

26,9

27,2

33,4

33,5

0

0

0

0,1

Verdal

Finansiering
Andre driftsinntekter, ekskl. mvakompensasjon
Andre statlige tilskudd til driftsformål
Brutto inntekt fra konsesjonskraft,
kraftrettigheter og annen kraft for videresalg,
eks. mva-kompensasjon
Eiendomsskatt totalt
- herav Eiendomsskatt annen eiendom
- herav Eiendomsskatt boliger og
fritidseiendommer
Kompensasjon for merverdiavgift i
driftsregnskapet
Rammetilskudd
Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet
Skatt på inntekt og formue inkludert
naturressursskatt
- herav Naturressursskatt

0,3
Kilde: SSB

Kommunene har et forholdsvis høgt gjeldsnivå på 124,3 prosent av driftsinntektene, og dette
før en rekke planlagte investeringer. Et høgt gjeldsnivå kombinert med høg renteeksponering
og varslede renteøkninger vil innebære betydelige økte renter og avdrag i årene framover.
(Årsberetning 2018)
Verdal kommune har i mange år hatt lavere avdragsbetaling enn verditapet på anleggsmidler
som er finansiert med lån. Dette er ikke lov lengre fra 2020. Tidligere har dette frigitt midler til
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drift og forskjøvet behovet for effektivisering av drifta. Konsekvensen av lav avdragsbetaling
er at kommunen har forholdsmessig mye ubetalt gjeld i forkant av de store investeringene som
er planlagt i årene fra 2020 og fremover. (Økonomiplan 2020-2023)
Verdal kommune betaler betydelige beløp i rentesikring. (Økonomiplan 2020-2023)
Gjennomsnittlig porteføljerente ved utgangen av 2018 var 2,36 prosent inkludert rentesikring.
26 prosent av lånenes totalvolum er rentesikret. (Årsberetning 2018)
Kommune-Norge samlet bruker 0,5 prosent av brutto inntekter på å dekke netto finansutgifter,
før vi tar hensyn til avdrag. Verdal bruker hele 2,2 prosent av inntektene på å betjene gjelda,
før avdrag. (Kommunebarometeret 2019)
Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging
I løpet av 2018 er det innført månedlig budsjettoppfølging. Gjennom 2018 er det gjort
budsjettjusteringer som har gitt virksomhetene lavere budsjettrammer og det er variabelt i hvor
stor grad virksomhetene har klart å tilpasse driften til reduserte rammer. (Årsberetning 2018).
Økonomisk internkontroll
Verdal kommune har de siste årene brukt mindre enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo
til politisk styring. Verdal har brukt mer på kontroll og revisjon i 2016 og 2017 og mindre i 2018
enn KOSTRA gruppa og landet, jfr. tabell 6.
Tabell 6.

Økonomisk internkontroll

Økonomisk internkontroll
Andel av totale utgifter for politisk styring
Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon

Verdal
2016
0,4
0,4

2017
0,3
0,4

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
2018
0,5
0,7
0,7
0,1
0,2
0,2
Kilde: SSB

Offentlige anskaffelser
Nøkkeltallene for kjøp av varer og tjenester til kommunal produksjon og til erstatning for
kommunal produksjon viser en svak nedgang fra 2017 til 2018, men dette bildet er komplisert
av opphør av kjøp av tjenester fra Samkommunen og i 2018 kjøp av tjenester fra §27
samarbeid. Vurderingen er at nedgangen først og fremst er en omfordeling mellom kjøpt
tjeneste og egne lønnsutgifter. (Årsberetning 2018)
I 2019 har Verdal kommune sammen med nabokommunene Levanger, Inderøy, Steinkjer,
Verdal og Verran opprettet et interkommunalt innkjøpssamarbeid.

- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – VERDAL -

17

Revisjon Midt-Norge SA

4.1.2

Organisasjon

I figur tre er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
Arkiv
IKT
Kvalitetssikring

Figur 3.

Risikovurdering organisasjon

Revisor vurderer at det innenfor personalområdet er risikoer knyttet til kommunens store
omstillingsbehov som vil berøre ansatte sin arbeidssituasjon og som kan ha sammenheng med
sykefravær. I tillegg har kommunen en stor andel ansatte som nærmer seg pensjonsalderen
og hvor rekruttering av kompetanse i neste omgang kan være kritisk for å ivareta pålagte
oppgaver og sikre tjenestetilbudet. Kommunen selv har pekt på forbedringsmuligheter innenfor
HMS og IA arbeidet, og status på etiske retningslinjer er uklar for revisor. Kommunen holder
på å utarbeide ny arbeidsgiverpolitikk som kan være gjenstand for revisjon en stund etter at
den er iverksatt.
Kommunens egen beskrivelse av arkiv tyder på at det er sterkt ønskelig med et nytt
arkivsystem og i dette kan det ligge en risiko for at det er svakheter i dagens arkivsystem.
Arkivsystemet er også relatert til IKT-løsninger med styring av tilganger og regelverket rundt
GDPR og eksempelvis håndtering av personopplysninger.
Kommunen benytter kvalitetssikringssystemet Compilo og endringene i systemet vurderes å
ha en moderat risiko. Det er også en risiko for at ansatte ikke kjenner til og følger rutinene samt
at avvik ikke meldes. Ansattes praksis er mer relevant å vurdere innenfor de enkelte
tjenesteområdene.
Organisering
Samkommunen ble oppløst 31.12.2018. Flere av de felles områdene har etter den tid blitt §27samarbeid. I økonomiplanen for 2020-2023 forventes det at kommunesamarbeid bidrar i
prosesser som effektiviserer drift hos Verdal kommune og det forventes at kommune- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering -
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samarbeidene effektiviserer egen drift innenfor de krav som stilles av eierkommunene i
fellesskap.
I økonomiplan for 2020-2023 pekes det på at omstillingsbehovet er stort for å tilpasse
organisasjonen til de økonomiske rammene og mange ansatte vil bli berørt av omstilling og
endringsprosesser.
Kommuneledelsen mener det er avgjørende å utvikle bedre kommunale måltall for styring av
forbruk av årsverk i kommunen samt behov for å forbedre rutiner og system. (Årsberetning
2018)
I økonomiplan for 2020-2023 går det fram at Verdal kommune har sluttet seg til
samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag. Behovet for utvikling i kommunen krever
at kommuneorganisasjonen blir en lærende organisasjon.
Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling
I årsberetningen for 2018 heter det at kommunen skal ha et sterkere fokus på nærvær og
utvikling av helsefremmende arbeidsplasser, som en del av den nye arbeidsgiverpolitikken. I
2019 er det arbeidet med grunnlaget for en utvikling av arbeidsgiverpolitikken. Ny
arbeidsgiverpolitikk skal resultere i økende nærvær. Kommunen arbeider med å forbedre
kvaliteten på HMS og IA arbeidet. I planperioden vil det bli mye fokus på implementering av ny
arbeidsgiverpolitikk. (Økonomiplan 2020-2023)
Rådmannen har fått i oppdrag å gjøre tiltak i forhold til uønsket deltid. Videre pekes det på at
flere heltidsstillinger som sykepleiere og vernepleiere gir utfordringer med å dekke opp turnus
på helger. (Årsberetning 2018) Analyse av alderssammensetningen i bemanningen viser at
kommunen har mange seniorer, og antallet vil øke fremover planperioden. Det er også mange
på deltid, og kommunen har ikke nådd opp til målsettingen om at ingen ansatte skal ha under
50 % stilling. (Økonomiplan 2020-2023)
Internkontroll og kvalitetssikring
Kommunen bruker kvalitetssystemet Compilo. Det framgår av protokoller fra arbeidsmiljøutvalget høsten 2019 at det har skjedd forbedringer av Compilo. Fra møtet 13.11.2019 går det
fram at en ny versjon iverksettes 28.11.2019. Her framgår det at i den nye versjonen er
avvikskoder redusert fra 400 til 100 og antall rutiner og dokumenter som ligger i
dokumentarkivet er redusert til det halve.
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Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Tabell 7.

Sykefravær
Kommuner
samlet

Verdal
4.kvartal
2015-3.
kvartal
2016

Sykefravær

4.kvartal
2016-3.
kvartal
2017

4.kvartal
2017-3.
kvartal
2018

4.kvartal
2018-3.
kvartal
2019

4.kvartal
2018-3.
kvartal
2019

Samlet sykefravær

9,25

9,91

..

10,18

9,83

Legemeldt sykefravær

8,90

8,65

..

9,08

8,49

Sykefravær undervisning

8,40

8,34

..

9,21

8,69

Sykefravær barnehager

9,34

11,12

..

11,5

12,24

10,62

11,09

..

11,79

11,01

Sykefravær helse, pleie og
omsorg

Kilde: KS

Det er fremdeles et potensial for forbedring av HMS-arbeidet. Systemet viser at det meldes
avvik, men praksisen for melding og håndtering av avvik er for ujevn. (Årsberetning 2018)
Etikk og varsling
Ved søk på kommunens hjemmesider finner ikke revisor etisk reglement. Ved google-søk
finner revisor etiske retningslinjer for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred
samkommune, som er revidert 07.04.2017, hvor det ble lagt til en lenke for varslingsprosedyrer. Levanger kommune har senere behandlet ny etisk plattform for ansatte og
folkevalgte i Levanger kommune i kommunestyret 20.06.2018. Det er linket til Levanger
kommune sitt dokument på hjemmesiden til Verdal kommune under ofte-stilte-spørsmål på
denne nettsiden www.verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/
Ofte-stilte-sporsmal/.
På kommunens hjemmesider finnes det en varslingsrutine jfr. Etiske retningslinjer. Denne
rutinen er revidert 2.6. 2016.
Arkiv
Arkivfunksjonen er i stor endring, og utviklingen må sees i sammenheng med den pågående
digitaliseringen. Digitaliseringen forandrer måtene kommunikasjon skjer på og hvordan
informasjon oppstår, blir brukt, tolket og lagret. Det genereres data og informasjon i et volum
og med en hyppighet som man ikke så for seg for få år siden. Dette utfordrer oss til å tenke
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nytt om hvordan vi kan identifisere og sikre de arkivfaglige verdiene i den nye digitale
hverdagen. (Økonomiplan 2020-2023)
Kommunen har et etterslep av papirdokumentasjon som ikke er overført til langtidsbevaring,
digital dokumentasjon som det ikke er gjort uttrekk fra og teknologiske utfordringer med et
gammelt sak- og arkivsystem. (Økonomiplan 2020-2023)
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
I økonomiplan for 2020-2023 går det fram at Verdal kommune har sluttet seg til
samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag.

4.2

Tjenesteområdene

4.2.1

Oppvekst

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.
Kvalitet i skole
Barnevern

Pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager
PPT

Figur 4.

Risikovurdering oppvekst

Revisor vurderer at kvalitet i opplæringen i skole kan være et risikoområde. Dette begrunnes
med relativt lave mestringsnivå samtidig med at kommunen bruker mer ressurser på skolen
enn hva et beregnet utgiftsnivå skulle tilsi, samt at andelen lærer med pedagogisk utdanning
er høg i kommunen. Dette er også forhold som berøres av endringer som følge av
lærernormen.
Innenfor barnehagene er det en viss risiko knyttet til oppfylling av pedagognormen og
bemanningsnormen. Det kan være utfordringer knyttet til hvordan normene løses innenfor
barnehagenes åpningstid.
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Nedskalering i PPT kan innebære en risiko for at utredninger og sakkyndigvurderinger som
gjøres overfor skoler og barnehager tar lengre tid og at disponibel tid til systemarbeid gjør at
skoler og barnehager får mindre bistand fra PPT.
Revisor vurderer at det er risiko knyttet til barnevernstjenesten på bakgrunn av at netto
driftsutgifter har økt betydelig de siste årene og at sektoren blir berørt av en strukturreform
samt at andelen barn med melding og barnevernstiltak er stor i forhold til KOSTRA gruppa og
landet utenom Oslo.
Opplæring
Kommunens KOSTRA-analyse fra sak 26.08.2019 viser at kommunen bruker mer på både
skole og barnehage enn hva det beregnede utgiftsbehovet skulle tilsi. Den samme analysen
viser også at Verdal kommune har en større andel av sine ansatte i skole enn andre
kommuner.
Tabell 8.

Oppvekst
Verdal

Skole
Andel elever med spesialundervisning
Gruppestørrelser
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8, trinn
Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8, trinn
Andel lærere med universitets/høgskoleutdanning, med pedagogisk
utdanning
Andel lærere med universitets/høgskoleutdanning, uten pedagogisk
utdanning
Andel lærere med videregående utdanning
eller lavere

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
7,9
7,9
17,2
16,2
41,9
41,7
70,4
69,6
73,3
73,5

2016
9,7
16,7
41,3
66,7
68

2017
10,3
16,1
41,6
66,5
75,3

2018
9,8
16,5
42,2
60,5
63,6

98

98,8

95,5

80

77,6

:

:

4,5

13

14,4

:

:

0

7

8
Kilde: SSB

Tabell 8 viser at Verdal kommune har en større andel elever med spesialundervisning. Om
man beregner et forholdstall på antall elever som får spesialundervisning pr avtalte årsverk,
ligger Verdal noe lavere enn gjennomsnittet av KOSTRA gruppa. Altså er det er mange som
får spesialundervisning, men hver elev får få timer. (KOSTRA analyse 2019)
Tabell fem viser også at elever i Verdal har en lavere andel av elevene på mestringsnivå 3-5
enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Mestringsnivå 3-5 er de høgeste
mestringsnivåene. I folkehelseprofilen 2019 går det fram at en signifikant større andel av
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elevene ligger på laveste mestringsnivå i lesing. Tabell fem viser også at andelen lærere med
pedagogisk utdanning er høg sammenlignet med KOSTRA gruppa og landet.
Økonomiplan for 2020-2023 viser at det er en markant nedgang i antall barn i barnehage og
skolealder og trenden er delvis synkende. Dette kan aktualisere strukturspørsmål som
grensejusteringer mellom skolekretser. Lærernormen i skolen vil øke antallet klasser og presse
utgiftsnivået på lærerpersonell opp og vil medføre nedskaleringsbehov inn mot andre
yrkesgrupper i skolen. Lærernormer endrer premissene for hvordan struktur i skolen tenkes.
Skolene skal i planperioden arbeide med innføring av ny læreplan (fagfornyelse), arbeide med
skolebygg og

vedtatte

strukturendringer/sammenslåinger.

Framtidige

skolebygg

må

dimensjoneres ut fra det kommunen vet om elevtall og hva som er strategisk med tanke på å
ha fleksibilitet. Det vises til et nedskaleringsbehov på 20 årsverk i skole/SFO og det vil ikke
være mulig å opprettholde dagens omfang og kvalitet på tjenesteleveransen framover.
(Økonomiplan 2020-2023)
Sterk vekst i 2017, moderasjon igjen i 2018, men fortsatt høyere ressursbruk pr SFO-bruker
enn kommuner Verdal sammenligner seg med. Verdal kommune har en forholdsvis lav andel
av den primære målgruppen (innbyggere 6-9 år) som benytter seg av SFO. (KOSTRA analyse
2019)
Tabell 9.

Barnehage

2016

2017

KOSTRALandet
gruppe 8
uten Oslo
2018
2018
2018

94,7

93,7

94,4

92

92,1

46,2

50,4

50,4

42,7

40,8

2,6

3,8

3

3,9

3,7

82,6

90,5

92,3

81,9

81,9

13,4

13,8

13,4

16

14,3

131121

138208

157697

151878

153538

Verdal

Barnehage
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold
til innbyggere 1-5 år (prosent)
Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning (prosent)
Andel barn, eksklusive
minoritetsspråklige, som får ekstra
ressurser, i forhold til alle barn i
kommunale barnehager (prosent)
Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til innvandrerbarn
1-5 år (prosent)
Netto driftsutgifter barnehager i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter (prosent)
Netto driftsutgifter barnehager, per
innbygger 1-5 år (kr)

Kilde: SSB
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Tabell 9 viser at andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning er høgere enn KOSTRA
gruppa og landet. Tabellen viser også at netto driftsutgifter til barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter er litt lavere enn i KOSTRA gruppa og landet.
Fra å over tid være den kommunen som utpeker seg med spesielt lave utgifter, har bildet nå
snudd til at vi har høyere netto driftsutgifter pr barn i målgruppen enn de kommunene eller
gruppene vi sammenligner oss med, jfr siste linje i tabell seks. Det er forholdsvis få barn i
barnehagene som får styrket tilbud, men at de som får styrkingstiltak, får relativt mye ressurser.
(KOSTRA-analyse 2019)
I økonomiplanen for 2020-2023 omtales nye moderasjonsordninger i barnehagene, slik som
gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling og spesialpedagogiske tiltak.
Pedagognormen og bemanningsnormen i barnehager er minimumsnormer, og i praksis er
bemanning ofte lavere enn normene indikerer. Bemanning må fordeles etter pedagogisk
vurdering i barnehagenes åpningstid som per dato er 10,25 timer. De fleste barna er i
barnehagen store deler av åpningstida, og personale skal også avvikle møter med interne og
eksterne samarbeidspartnere innenfor denne åpningstiden. Sammen med dette skal det også
være rom for kompetanseheving. (Økonomiplan 2020-2023)
Pedagogisk psykologisk tjeneste, PPT
PPT er under reorganisering for i større grad å kunne imøtekomme de oppgaver som er tillagt
tjenesten på systemnivå. PPT vil måtte nedskalere sin tjenesteleveranse. Det vil påvirke både
den individrettede delen av jobben knyttet til utredninger og sakkyndigheter, og det som gjøres
opp mot skoler og barnehager. I tillegg vil det foretas nedskaleringer av spesialpedagoger som
jobber opp mot barnehager. (Økonomiplan 2020-2023)
Barnevern
Barnevernet har i 2018 blitt drevet økonomisk og effektivt, og med god kvalitet. Dette
harmonerer med rangering i det foreløpige kommunebarometret, nr. 29 i landet, fjerde best i
Trøndelag, selv om det har vært en nedgang på 8 plasser siden i 2017. Barnevernet scorer
blant annet veldig bra på omsorgsplaner og saksbehandlingstid. Det er et godt resultat for
saksbehandling

når

96

prosent

av

sakene

ble

behandlet

innen

den

ordinære

tremånedersfristen i 2018. Verdal kommune har en høyere andel av kommunens barn knyttet
til barnevernstiltak sammenlignet med KOSTRA gruppesnitt, mens netto utgift pr barn er lavere
enn snitt og sammenlignbare kommuner. (KOSTRA-analyse)
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Tabell 10. Barnevern
Verdal

Barnevern

2016
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta
per innbygger 0-22 år (kr)
Barn med melding ift, innbyggere 0-17 år
(prosent)
Barn med barnevernstiltak ift, innbyggere
0-22 år (prosent)
Barn med undersøking eller tiltak per
årsverk (funksjon 244) (antall)
Stillinger med fagutdanning per 1 000
barn 0-17 år
Andel meldinger i alt som behandles
innen 7 dager
Andel meldinger som går til undersøkelse
innen 7 dager

2017

2018

KOSTRAgruppe 8
2018

Landet
uten Oslo
2018

5891

7441

8143

8077

8319

6,4

7

5,7

4,7

4,5

5

5,3

5,4

4,3

3,9

20,5

21

19,8

21,7

18,9

5,2

5,2

5,8

4,6

5

100

100

100

99,4

98,8

84,2

79,3

85,7

80,8

81,5
ilde: SSB

Tabell 10 viser at Verdal kommune har en høgere andel av barn med melding og
barnevernstiltak enn KOSTRA gruppa og landet, mens netto driftsutgifter til barneverntjenesten pr innbygger i alderen 0-22 år er noe lavere enn KOSTRA gruppa og landet, men
har økt vesentlig de siste tre årene.
I årsberetningen for 2018 går det fram at det har vært mangel på fosterheims plasser og
kommunen har måttet kjøpe institusjonsplasser.
Barnevernet står foran en strukturreform. Det betyr at oppgaver vil bli overført fra Bufetat til
kommunen. Hvilke oppgaver det er og omfanget av dem er ennå noe usikkert. Det er allerede
klare indikasjoner på at kommunen vil få det totale ansvaret for blant annet fosterheimsområdet. Det vil være kritisk å finne tilstrekkelige ressurser til de nye oppgavene, og å skaffe
tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de nye oppgavene. (Økonomiplan 2020-2023)

4.2.2

Velferd

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere
beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen
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Økonomisk sosialhjelp
Flyktninger

Kommunale boliger

Figur 5.

Risikovurdering velferd

Revisor vurderer at det er moderat risiko knyttet økonomisk sosialhjelp og utfordringen ligger i
økende antall unge sosialhjelpsmottakere og faren for at de forblir sosialhjelpsmottakere i
mange år. Manglende oppfølging av flyktninger kan også etter hvert påvirke behovet for
økonomisk sosialhjelp til denne gruppen hvis kommunen ikke lykkes med å få flyktningene i
utdanning eller jobb.
Økonomisk sosialhjelp
Verdal har hatt høye driftsutgifter til sosialhjelp i perioden 2015-2018. Utviklingen i andel
sosialhjelpsmottakere er positiv i den forstand at antall mottakere synker i perioden. Utvikling
i 2019 er derimot mer bekymringsfull da innstramminger i regelverket for statlige
arbeidsavklaringspenger og uføretrygd medfører overflytting av brukerne over på sosiale
ytelser fra kommune i stedet (KOSTRA analyse 2019).
Tabell 11. Økonomisk sosialhjelp
Verdal

Økonomisk sosialhjelp
Sosialhjelpsmottakere (antall)
Antall barn i familier som mottok
sosialhjelp (antall)

2016
412

2017
391

90

114

KOSTRALandet
gruppe 8
uten Oslo
2018
2018
2018
391
7809
118964
140

3982

61467
Kilde: SSB

Tabell 11 viser at antall sosialhjelpsmottakere har vært stabilt, mens antall barn i familier som
mottok sosialhjelp har økt. Folkehelsebarometeret for 2019 viser at det er signifikant flere i
aldersgruppen 20-29 år som mottar stønad til livsopphold enn i landet for øvrig.
Økonomiplan for 2020-2023 viser til at kvartalsrapporter for 2019 viser at aktivitetsnivået i NAV
er høgere enn budsjettert.
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Kommunal bolig
Verdal kommune samarbeider med Verdal boligselskap AS med mål om å skape en
boligmasse som er spredt og egnet for målgruppen som har behov for å leie kommunal bolig.
Tabell 12. Kommunale boliger
KOSTRALandet
gruppe
uten Oslo
2016 2017 2018
2018
2018

Kommunale boliger

Verdal

Totalt antall kommunalt disponerte boliger
(antall)
Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere (antall)
Brutto investeringsutgifter til boligformål per
innbygger i kroner (kr)
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)
Andel nye søkere som har fått avslag på
kommunal bolig (prosent)
Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere
(antall)
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra
Husbanken per 1000 innbyggere (antall)

311

255

258

5290

97142

21

17

17

17

21

748

510

309

875

1526

6846 6530

0

9553

9560

78

16

43

28

29

2,9

3,2

2,7

1,7

1,4

26,0

21,1

19,1

13,8

14,6
Kilde: SSB

Tilbudet av kommunale boliger i Verdal har gått noe ned fra 2015, antall søknader er
tilsvarende svakt synkende i perioden. I 2018 ble 63 prosent av søknader om kommunal bolig
innvilget. (KOSTRA analyse 2019) Dette er noe høgere enn det tallet revisor har funnet i
KOSTRA, men begge ligger under andelen som er innvilget i KOSTRA gruppa og landet
utenom Oslo.
Tabell 12 viser også at brutto investeringsutgifter til boligformål pr innbygger har gått ned. Har
kan fordelingen mellom Verdal boligselskap AS og kommunen påvirke tallene som
framkommer i statistikken. Tabell 12 viser også at antall kommunale boliger har gått ned både
totalt og i forhold til innbyggertallet.
Flyktninger
I 2020 bosettes det 15 personer, disse kommer i tillegg til de 140 personene som pr dags dato
har oppfølging og mottar tjenester fra Verdal kommune. (Økonomiplan 2020-2023) I
økonomiplanen som ble lagt fram høsten 2019 går det fram at det ikke vil være rom for den
individuelle oppfølging av introduksjonsdeltakere slik det gjøres i dag, og slik myndighetene
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krever. Konsekvensen er at mange ikke når målet om å bli kvalifisert til arbeid og utdanning,
og bli økonomisk selvstendig.

4.2.3

Helse- og omsorgstjenester

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen
følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Legevakt
Hjemmetjenesten

Sykehjem
Rusomsorg

Figur 6.

Risikovurdering helse og omsorg

Revisor vurderer at utfordringene innenfor hjemmetjenesten utgjør en risiko både knyttet til
tjenestetilbudet og arbeidsmiljø. I starten av 2020 settes det i gang en forvaltningsrevisjon
innenfor hjemmetjenesten, som omhandler noen av risikoene. Et sterkt fokus på hjemmetjenesten kan gjøre at risikoer innenfor sykehjem ikke kommer like godt fram. Når det nye
bygget er tatt i bruk er det risikoer knyttet til å etablere nye arbeidsrutiner og tjenesteutøvelse
i nye omgivelser, som revisor vurderer å ha en moderat risiko. Rusomsorgen i Verdal har et
stort ressursforbruk og er dermed et risikoområde. Det er også en risiko forbundet med at en
relativt høg andel unge som har psykiske plager.
Endringene som har skjedd i Innherred interkommunale legevakt utgjør en risiko for Verdal
kommune. Risikoen er knyttet både til de endrede betingelsene for drifta de siste årene og
usikkerhet knyttet til kompetanse.
Helse og omsorg
Kommunens KOSTRA-analyse som ble behandlet i kommunestyret 26.08.2019 peker på at
kommunen bruker langt mindre ressurser på pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet, til tross
for at utgiftsbehovet tilsier at kommunen har større utfordringer på dette området enn
gjennomsnittskommunen.
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Tabell 13. Helse og omsorg
Verdal

Helse og omsorg
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten
m/ helseutdanning (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester (prosent)
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år
(prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på
sykehjem (prosent)
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc
(prosent)
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud
(prosent)

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018

2016

2017

2018

80

80

81

75

75

35

34

34

32

32

47

54

54

36

48

11

11

10

9

12

50

38

39

92

90

0,55

0,74

0,51

0,75

0,67
Kilde: SSB

Tabell 13 viser at Verdal kommune har over halvparten av brukerne av hjemmetjenesten i
aldersgruppen 0-66 år, noe som er høgt sammenlignet med KOSTRA gruppa og landet
utenom Oslo. Andelen innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenesten er litt høgere enn
sammenligningsgruppene. Verdal kommune kommer dårlig ut når det gjelder andelen
brukertilpassende enerom med eget bad/wc. I kommunens KOSTRA analyse 2019 går det
fram at det er enerom, men at de ikke har eget bad/wc. Dette forventes å bedres når Verdal
bo- og behandlingssenter står ferdig i 2021.
I gjennomsnitt er 17,6 prosent av oppholdene på sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen
har vært ganske stabil de siste årene. Nyeste data er fra 2017. Verdal kommune har ganske
få korttidsopphold på sykehjem, med 7,4 prosent. (Kommunebarometeret 2019)
Hjemmetjenesten
Økonomiplan for 2020-2023 viser til at kvartalsrapporter for 2019 viser at aktivitetsnivået i
hjemmetjenesten er høgere enn budsjettert. Det er store driftsutfordringer i hjemmetjenesten.
Siden 2013 har målet vært å samordne hjemmetjenesten slik at Verdal kommune tilbyr
innbyggerne koordinerte hjemmetjenester med samme kvalitet og omfang uavhengig av hvor
de bor i kommunen. Dette arbeidet er ikke realisert. I hjemmetjenesten er det høgt sykefravær
og stadig tidspress i å løse de daglige arbeidsoppgavene som skal leveres hele døgnet.
Fram til 2017 har Verdal og Levanger meget høy brukerandel på de under 66 år i
hjemmetjenesten. Dette nivået følger med videre ettersom brukerne blir eldre og utviklingen
bør følges opp. (KOSTRA-analyse)
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I årsberetningen for 2018 går det fram at det de siste to åene har vært en sterk vekst i antall
brukere og antall vedtakstimer. I 2018 ble det innført årsturnus, noe som førte til økt
grunnbemanning. Økning i vedtakstimer og nye brukere er i samsvar med prioritert dreining i
tjenestetilbudet ved at flere får bistand fra hjemmetjenesten i eget hjem. Denne endringen er
krevende for ledere og ansatte. Det er behov for tiltak som bidrar til dimensjonering av
ressursbruken (økonomi og kompetanse) som er bedre i samsvar med brukerbehovene. Økt
aktivitetsnivå har ikke ført til endret ressursfordeling innad i hjemmetjenesten og innleie av
vikarer og ekstravakter har i løpet av året variert mellom ca. 8-14 månedsverk. (Årsberetning
2018)
Tabell 14. Kompetanse i helse og omsorg
Kompetanse

2016
6,34
6,78

2017
6,77
6,33

KOSTRALandet
gruppe 8
uten Oslo
2018
2018
2018
6,77
3,72
4,12
5,93
6,32
7,54

44,19

42,24

43,84

43,51

47,22

68,98
0,03
2,31
1,89
9,46
23,88

61,87
,
3,5
2,66
9,62
25,81

60,51
,
5,59
2,25
10,07
28,01

40,84
1,57
3,23
2,12
10,09
32,43

48,2
2,1
2,93
2,16
9,03
37,6

7,08

6,27

13,54

12,17

14,57

48,12

44,88

48,96

55,67

63,37

292

283

300

278

312

0,55

0,49

0,51

0,52

0,57

11

11

11

11

11

9

9

8

9

10

47

52

50

49

42

Verdal

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere
Geriatrisk sykepleier
Sykepleiere med spes./videre utdanning
Sykepleier uten
spesialitet/videreutdanning
Hjelpepleier
Ergoterapeut
Miljøterapeut og pedagog
Aktivitør
Omsorgsarbeider
Helsefagarbeider
Annet omsorgspersonell med
helseutdanning
Pleiemedhj/ass, hjemmehj/praktisk bistand
eller annen brukerrettet tjeneste
Årsverk helse og omsorg per 10 000
innbygger (årsverk)
Årsverk per bruker av omsorgstjenester
(årsverk)
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere
(årsverk)
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
Avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere
0-20 år (årsverk)

Kilde: SSB
I tabell 13 gikk det fram at Verdal kommune har en høg andel brukerrettede årsverk med
helsefagutdanning sammenlignet med KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Tabell 14
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viser en oversikt innenfor ulike utdanningskategorier. I tabellen kommer Verdal kommune
bedre ut når det gjelder geriatriske sykepleiere og hjelpepleiere, mens kommunen ligger lavt
på helsefagarbeidere. Kommunen og KOSTRA gruppe ligger høgere enn landet utenom Oslo
på avtalte årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten.
De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske sykepleiere i kommunene, men ifølge
foreløpige KOSTRA-tall ble det færre i fjor. Landsgjennomsnittet er nå 8,9 årsverk per 1.000
innbyggere over 80 år. I Verdal er det 16,3 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000
innbyggere over 80 år. (Kommunebarometeret 2019)
Psykiatri / psykisk helsevern og rus
Tabell 15. Psykiatri og rusomsorg
Psykiatri og rusomsorg
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer (prosent)
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000
innbyggere (helse- og omsorg) (antall)
Årsverk av personer med videreutdanning i
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse
og sosial) (antall)
Årsverk av personer med videreutdanning i
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)
(antall)

2016

2017

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
2018

14,9

21,4

20,7

11,1

12,4

5,8

5,4

6,5

4

4,9

8,9

7,8

9,6

9,4

9,1

3,8

4,3

12,7

3,5

3

Verdal

Kilde: SSB
Tabell 15 viser at Verdal kommune har en relativt høg andel netto driftsutgifter til personer med
rusproblemer enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Tabellen viser også at kommunen
har litt større andel årsverk av psykiatriske sykepleiere og personer med videreutdanning i
rusarbeid.
I kommunens KOSTRA analyse fra 2019 pekes det også på at Verdal ligger meget høyt på
netto driftsutgifter til personer med rusproblemer pr innbygger 18-66 år sammenlignet med
nabokommuner og KOSTRA gruppe. Kompetanseløft innen rusomsorg i 2018 ligger bak
økningen i antall årsverk med videreutdanning, jfr tabell 15.
I Folkehelseprofilen (2019) går det fram at andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske
symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og
legevakt.
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Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon
Legedekningen er stabil i Verdal kommune og ligger litt over gjennomsnittet i KOSTRA gruppa.
Selv om legedekning er over snitt viser kommunebarometeret at det mangler leger til nærmere
20 prosent av fastlegelistene. (KOSTRA analyse 2019)
Verdal kommune deltar i Innherred interkommunale legevakt, som har driftsutfordringer som
følge av etablering i nytt bygg, nye IKT-løsninger og nye nasjonale krav til kompetanse og
bemanning i forbindelse med spesialisering for leger. Utviklingen utgjør en økonomisk risiko i
perioden, men også kompetansemessig risiko ved at eventuelt økte krav til bemanning/
beredskap vil kunne forverre rekrutteringssituasjonen i legetjenesten. (Økonomiplan 20202023)
Helsestasjonen har over år fått utvidet sine oppgaver knyttet til barns utvikling og helse, og det
presser fram tydeligere prioriteringer. Helsestasjonen vil måtte nedskalere enkelte deler av sin
tjeneste for å kunne dekke det totale. (Økonomiplan 2020-2023) Tabell ti viser at antall årsverk
på helsestasjon og i skolehelsetjenesten ligger over nivået for KOSTRA gruppa og landet
utenom Oslo.

4.2.4

Teknisk drift

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere
beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Eiendomsforvaltning

Tilsyn
Samferdsel
Plan og byggesak
Renovasjon
Brann og redning
Næring
Figur 7.

Risikovurdering teknisk

Revisor vurderer plan og byggesak som områder med liten risiko, med unntak av tilsyn og
ulovlighetsoppfølging. Dette begrunnes med at det ser ut til å mangle rapportering fra
kommunen på tilsyn med byggesak.
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Kommunen har en stor bygningsmasse som er gammel og som har etterslep på vedlikehold.
Det er stor risiko forbundet med å drifte stadig dårligere bygninger og samtidig ha en fornuftig
fornyingstakt. Samtidig er det også risiko med å avhende gamle bygninger.
Revisor vurderer samferdselsområdet til å ha en moderat risiko. Dette er knyttet til at
kommunen har mange kilometer vei å vedlikeholde. I arbeidet med økonomiplan skisseres
muligheten for å nedklassifisere veier, fra kommunal til privat, noe som berører tjenestetilbudet
til innbyggerne.
Planarbeid
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 er felles med Levanger kommune og ble vedtatt i
2014.
Verdal kommune vedtok en planstrategi i kommunestyret 24.04.2017. Den 26.08.2019 ble
Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og
utarbeidelse av kommunedelplaner vedtatt i sak PS 67/19. Det er igangsatt en prosess med
revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Byggesak
Tabell 16. Byggesak
Verdal

Byggesak
Byggesøknader i alt behandlet (antall)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist (dager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist (dager)
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan
(prosent)

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
2018
224
4685
74668

2016
312

2017
329

19

21

14

19

20

36

21

20

34

37

16

5

13

18

18
Kilde: SSB

Tabell 16 viser at Verdal kommune hadde en nedgang i byggesaker i 2018. Dette året har
kommunen lavere saksbehandlingstid for byggesaker med tre ukers frist og byggesaker med
12 ukers frist. Andelen byggesaker som innvilges med dispensasjon fra plan er relativt lavere
enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. I økonomiplan for 2020-2023 heter det at ved
fortsatt lavt rentenivå og høy sysselsetting i regionen vil kommunen bli utfordret både på
kapasitet og kvalitet innenfor byggesak og arealplan.
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Ifølge kommunebarometeret er det ikke gjennomført tilsyn med byggesaker i kommunen. Dette
kan skyldes manglende rapportering.
Eiendomsforvaltningen
Tabell 17. Eiendomsforvaltning
Verdal

Eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i
prosent av samlede driftsutgifter (prosent)
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)
Formålsbygg areal totalt

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
2018

2016

2017

7

7,4

8,1

8,7

9

5,56
457
82600

4,68
558
69900

4,94
603
73800

4,65
577
1414662

5,12
562
23780000
Kilde: SSB

Tabell 17 viser at Verdal kommune har litt lavere driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn
KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Arealet til formålsbygg pr innbygger skiller seg ikke
fra KOSTRA gruppa og landet, mens utgifter til vedlikehold har økt og ligger over KOSTRA
gruppa og landet i 2018.
Verdal kommune har i dag en stor bygningsmasse som har økt år for år. Med dagens
økonomiske rammer er det viktig å få solgt en del bygg som er kjekt å ha, men som kommunen
kanskje ikke har behov for. Det er krevende å se muligheter for å realisere store investeringer
i bygg de neste årene uten at det samtidig reduseres på eksisterende bygningsmasse gjennom
salg, riving eller fortetting. Det antas å være gevinster å hente på en bevisst fortettingsstrategi
i kombinasjon med energibesparende tiltak. Volden skole er det eneste bygget som er
avhendet. Fem bygg/eiendommer er planlagt avhendet i 2020 og 2021.
I økonomiplanen for 2020-2023 pekes det på at behovet for fornying av bygningsmassen er
stort fordi det er gamle bygg og bygg som ikke samsvarer med kravene. Det er begrensede
midler til fornyelse og reparasjon av det som nødvendigvis ikke fungerer på de mange byggene
som er fra 70-tallet. For kommunale bygg vil det bli svært begrenset vedlikehold. Det er ikke
rom for å planlegge og gjennomføre systematiske vedlikeholdsoppgaver og oppgraderinger
på eksisterende bygg med dagens rammer. (Økonomiplan 2020-2023)
I økonomiplanen signaliseres det kutt på vaktmester- og renholdsida. Mindre vaktmestertjenester fører til redusert tilstedeværelse og dårligere service for brukere av byggene, og på
sikt dårligere vedlikehold av bygningsmassen. Kutt på renholdsida fører til mindre renhold.
I kommunens KOSTRA-analyse framlagt for kommunestyret 26.08.2019 viser det at både
innenfor skole og administrasjon er en stor del av innsparingspotensialet knyttet til lokaler; til
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sammen hele 12,4 millioner, hvorav 9,2 mill på skolelokaler og 3,2 på administrasjonslokaler.
Dette gir indikasjoner på at kommunen har en lite effektiv/ dårlig utnyttet bygningsmasse, og
at gamle bygg er kostbare å drifte.
Selv om det er kommuner som er mer arealaffektive enn Verdal, har ikke kommunen uvanlig
mye areal pr innbygger. Det som er mer tydelig er at kommunens arealer er særlig kostbare
når det kommer til energiforbruk og kommunen bruker særdeles lite på vedlikehold av
bygningene. Det er tvilsomt om vedlikeholdet er tilstrekkelig til å ivareta bygningsmassen over
tid, også når det ses i sammenheng med normtall for vedlikehold av bygg. (KOSTRA analyse
2019)
Vann og avløp
Tabell 18. Vann og avløp
Vann og avløp

Verdal

Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. mva.
Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)
Andel av total kommunal vannleveranse til
lekkasje (prosent)
Årsgebyr for avløpstjenesten – ekskl. mva.
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav
er oppfylt (prosent)

2016 2017
2130 2455

KOSTRA- Landet
gruppe 8 uten Oslo
2018
2018
2018
2832
3109
3741

1

1,05

1,29

..

0,69

20

..

20

..

29,5

3574 3604

4216

3988

4146

0,33

0,24

1,16

..

0,56

2,1

7,3

7,3

..

51,3
Kilde: SSB

Tabell 18 viser at Verdal kommune har hatt økende vann og avløpsgebyr de siste årene, og
vanngebyret ligger litt under KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo, mens avløp ligger litt
over det siste året. Tabellen viser også at Verdal kommune har en høgere fornyingstakt på
vann og avløpsnettet enn landet utenom Oslo. I Verdal er en liten andel av innbyggerne
tilknyttet anlegg der rensekravene er oppfylt.
I økonomiplanen for 2020-2023 står det at innenfor vann og avløp opprettholdes aktiviteten på
dagens nivå, som anses for akseptabelt. Innenfor vannforsyning begynner kommunen å nå
kapasitetsgrensen for vannrenseanlegget. Ifølge kommunebarometeret 2019 er Verdal
kommune blant de kommunene med lavest fornyelsestakt på vannledningsnettet, mens de har
prioritert spillvannsnettet i større grad enn andre kommuner. Tabell 18 viser at fornying av
ledningsnettet økte fra 2017 til 2018.
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Renovasjon
Verdal kommune får levert renovasjonstjenester av det interkommunale selskapet Innherred
Renovasjon.
Tabell 19. Renovasjon
KOSTRALandet
gruppe 8
uten Oslo
2016 2017 2018
2018
2018
Verdal

Renovasjon
Årsgebyr for avfallstjenesten – ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr)
Andel levert til materialgjenvinning inkl.
biologisk behandling (prosent)

2657 2657 2763

2589

2854

48,2

39,6

40

51,1

46,7

Kilde: SSB
Tabell 19 viser at Verdal kommune har et renovasjonsgebyr som ligger over KOSTRA gruppa,
men lavere enn landet utenom Oslo. Materialgjenvinningsgraden ligger over KOSTRA gruppa
og landet, men den ble redusert fra 2017 til 2018.
Brann- og redningstjenester
Brann og redningstjenester driftes i dag i et §27 samarbeid i Innherred brann og redning.
Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)
Kommunens KOSTRA analyse (2019) viser moderat til normalt forbruk i kr pr innbygger. Men,
kommunen har betydelig flere kilometer kommunal vei og gate pr innbygger (11,32) enn for
eksempel gjennomsnittet i KOSTRA gruppa (7,40), noe som gir svært lav utgift pr kilometer.
Drift og vedlikehold av kommunens veger og parker har vært en utfordring på grunn av knappe
økonomiske ressurser. Nedklassifisering av kommunale veger til private og slukking av gatelys
foreslås som innsparingstiltak. (Økonomiplan 2020-2023)
Næring
Av økonomiplan for 2020-2023 går det fram at Verdal har en høg andel privat næringsliv, med
et betydelig antall aktører som også konkurrerer i et internasjonalt marked. Dette betyr at
Verdal kommune både må legge til rette for å ha et helt annet ambisjonsnivå for service og
oppfølging av næringslivet enn gjennomsnittskommunen. Verdal kommune har løst dette
basert på en tydelig uttalt og definert strategi der kommunen har valgt å konkurranseutsette
første- og andrelinjetjenesten i næringsarbeidet og håndteres i dag av Proneo AS, hvor
kommunen eier 12,99 prosent.
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4.3

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og grunnlaget for vurderingene finnes i kapittel 4.3.1 og 4.3.2.

Innherred interkommunale legevakt IKS
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Veksttorget AS
Verdal boligselskap AS
Kinobygget AS
Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS

Resterende selskaper

Figur 8.

Risikovurdering eierskap

Kommunestyret i Verdal behandlet kommunens eierskapsmelding siste gang 24.09.2018, sak
74/18. Eierskapsmeldingen inneholder overordnet eierskapspolitikk, motivasjon for kommunalt
eierskap og eierstrategi. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over eierskapsformer og
selskapene som kommunen har eierandeler i. Selskapene som kommunen har eierinteresser
i er listet opp under.
Kommunale AS


Veksttorget AS (100%)



Verdal Boligselskap AS (100%)



Kinobygget AS (100%)



Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS (50%)



Tindved Kulturhage AS (45,32%)



Regional Pligrimssenter Stiklestad AS (30,77%)



Proneo AS (12,99%)



Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (8,80%)



Naboer AS (5,9%)



Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (0,2%)

Interkommunalt samarbeid


Nord-Trøndelag Krisesenter IKS (10%)
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Innherred Renovasjon IKS – (16,4 %)



Innherred Interkommunale legevakt IKS (31,4 %)



Interkommunalt arkiv IKS (2,94 %)



KonSek Trøndelag IKS (4%)



Trondheim Havn IKS (8 %)



Lierne Nasjonalparksenter IKS (5%)

Andre


Revisjon Midt-Norge SA (4,29 %)

Andre andeler i varig eie


Innherred boligbyggerlag



Biblioteksentralen SA



Trøndelag Reiseliv AS



Opplæringskontoret for byggfag Inn-Trøndelag

I eierskapsmeldingen går det fra at det er utarbeidet egen eierstrategi for Vekst Torget AS og
Verdal Boligselskap AS.

4.3.1

Eierskapskontroll

Alle heleide aksjeselskap er aktuelle for eierskapskontroll. Revisor vurderer at det kan være
risiko knyttet til Vekst Torget AS, med bakgrunn i at det på dere hjemmesider opplyses at
selskapet har fisjonert i 2019 og blitt oppdelt i tre ulike selskaper med egne organisasjonsnummer.
I tillegg vil revisor trekke fram Nord-Trøndelag Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent
regnskap og økte kostnader. Innherred kommunale legevakt IKS vurderes også som aktuell
for eierskapskontroll med begrunnelse i økte kostnader og underdekning, noe som må dekkes
inn hos eierkommunene.
Dagens §27 samarbeid må etter hvert finne andre selskapsformer og det er relevant å følge
opp de nye selskapene med eierskapskontroll etter at de er opprettet og har begynt å fungere.

4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Vurdering av behovet for forvaltningsrevisjon i selskaper er basert på beskrivelse under
tjenesteområdene og eller beskrivelse av eierskapet.
Revisor vil her trekke fram risikoen knyttet til legevakt i kapittel 4.3.2.
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VEDLEGG 1 METODE
Datagrunnlag
Kommunale dokumenter
Det er hentet informasjon fra årsmeldingen for 2018, økonomiplan 2020-2023, kommunens
egen KOSTRA analyse, folkehelseprofil for Verdal og kommunebarometer 2019 som er
utarbeidet for Vedal kommune av kommunal rapport.

Statistikk
Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken
av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig
rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og
kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes.
De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått
nærmere inn på beregningene.

Eksterne dokumenter
Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for
kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag.

Intervju i kommunene
Kommuneledelsen

ved

rådmann

og

økonomisjef

ble

intervjuet

høsten

2018.

Forvaltningsrevisor har ikke deltatt på intervju høsten 2019, men regnskapsrevisor har jevnlig
kontakt med kommuneledelsen.

Vurderinger
Vurdering av risiko- og vesentlighet
Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og
kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for
at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon
av sannsynlighet og konsekvens. Tabell en gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av
sannsynlighet og tabell to forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens.
1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:


Kompleksitet på området (iboende risiko)
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Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes
ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:


Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten
for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.



Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten
for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi,
omdømme eller eksterne rammebetingelser.

Tabell 20. Beskrivelse av sannsynlighet
Valideringsord
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Beskrivelse
Svært tvilsomt
Tvilsomt
Det er indikasjoner på
Vi tror at
Vi er overbevist om

Tabell 21. Beskrivelse av konsekvens
Valideringsord
Ubetydelig
konsekvenser
Mindre alvorlig
konsekvenser

Alvorlige
konsekvenser
Meget alvorlige
konsekvenser

Svært alvorlige
konsekvenser

Beskrivelse
Ufarlig

Eksempel
Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort
sikt ikke vesentlig truer kommunens produktivitet,
måloppnåelse eller tjenester til borgerne.
Farlig/lite
Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er
alvorlig
alvorlige. Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske
konsekvenser, mindre overtredelse av internt regelverk og lov,
eller saker som er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er
rettet opp.
Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med
prinsipiell eller stor betydning.
Misligheter og lovbrudd
Meget kritisk
Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil
Meget alvorlig og mangler der summen av dette er så stor at dette må ansees
som alvorlig i seg selv.
Svindel og lovbrudd med konsekvenser
Katastrofalt
Fare for liv og helse
Svært alvorlig Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser

Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels og høy risiko. Figuren nedenfor
beskriver kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens som utgjør risikovurderingen. Rød
farge indikerer høy risiko og behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer
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middels risiko, og kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Grønn farge indikerer lav risiko
og et lavt behov for forvaltningsrevisjon.
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

alvorlig

konsekvenser

konsekvenser

Alvorlige

Meget

alvorlige

konsekvenser

konsekvenser

Svært

alvorlige

konsekvenser

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Lite sannsynlig
Usannsynlig

Figur 9.

Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens

nn

nn

nn

Figur 10.

Risikovurdering

Risikovurderingene er oppsummert i figur to og visualisert som trafikklys. Vurderinger som
fører til henholdsvis lav, middels og høy risiko plasseres der de hører til i figuren.
Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens
ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og
sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke
mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke
er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre
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at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også
innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et
sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang
av angjeldende områder.

Vurdering av metoden
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens
virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte
kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen, men går ikke i detaljer på
enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et
overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder.
Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har
revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et
øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant,
som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.
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